
PURE VACUUM.
NOTHING ELSE.

VACUU·PURE® 10

NEW

www.vacuubrand.com/vacuu-pure

10-3 mbar faixa de vácuo
100% livre de óleo
Sem abrasão
Sem peças de desgaste

+
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A VACUU·PURE oferece de forma confiável os benefícios da tecnologia de vácuo livre de óleo na faixa de pressão de 
10-3 mbar. A nova bomba de vácuo combina três importantes benefícios para o usuário: 
100% livre de óleo, sem abrasão e sem desgaste.

Nós lhe escutamos: você pediu um vácuo sem contaminação que permite que seus processos limpos funcionem 
eficientemente. Nossa equipe de especialistas desenvolveu a VACUU·PURE para essas aplicações. Nossas bombas 
de parafuso secas atendem aos desafios onde outras tecnologias ficam aquém das expectativas.

A VACUU·PURE cobre muitas aplicações. A bomba de vácuo é especialmente desenvolvida para processos de até 
10-3 mbar, porém, ao contrário de outras tecnologias de bombas de vácuo fino, ela pode ser usada em toda a faixa 
de pressão, desde a pressão atmosférica até o vácuo final. Com uma velocidade de bombeamento de até 10 m3/h, 
a bomba de vácuo é muito eficiente. Além disso, oferece uma tolerância excepcional ao vapor e ao condensado. 
Sua fácil instalação, facilidade de uso e design robusto refrigerado a ar permitem uma operação sem problemas. 
VACUU·PURE não é só uma bomba versátil para o laboratório, mas é também uma solução ideal para processos 
exigentes.

Você quer ver se as bombas VACUU·PURE são adequadas para o seu laboratório? Nossa equipe de especialistas 
terá o maior prazer em ajudá-lo.

VACUU·PURE®VACUU·PURE®

Inovação.
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Sem abrasão

O princípio de funcionamento da VACUU·PURE é baseado no labirinto ou selo 
mecânico. Os dois parafusos funcionam sem contato um com o outro e o esta-
tor.

A bomba opera sem abrasão. Isto garante tanto um vácuo de alta pureza 
quanto um ar de exaustão livre de contaminação. Além disso, não há desgaste 
por abrasão, o que permite uma operação ininterrupta.

10-3 mbar.

100% livre de óleo

Sem peças de desgaste

Uma grande vantagem da VACUU·PURE é o design sem peças de desgaste. Os 
parafusos giram sem contato, todos os componentes são fabricados com a 
mais alta qualidade, até o mais pequeno detalhe.

O design especial permite processos ininterruptos. A manutenção prescrita 
para a troca de peças em uso não é necessária. Além disso, o processo de 
vácuo não é afetado pelo desgaste de peças. Isto minimiza perda de tempo, 
reduz os custos operacionais e permite um funcionamento sem preocupações.

O princípio de operação da bomba de parafuso VACUU·PURE foi especialmente 
desenvolvido para operação a seco, sem hidrocarbonetos. A bomba é 100% 
isenta de óleo.

Isto permite processos limpos e produtos puros, e protege o laboratório 
e o meio ambiente. O tempo e os custos operacionais são reduzidos, pois o  
desperdício de óleo e as interrupções devidas às trocas de óleo são eliminados.
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VACUU·PURE transfere consistentemente as vantagens de nossa tecnologia de vácuo livre de óleo para a faixa de 
pressão de 10-3 mbar. O design especial com dois parafusos sem fim flutuantes e sobrepostos e um acionamento 
magnético permite uma operação completamente livre de óleo e hidrocarbonetos.

Devido à alta tolerância ao condensado resultante do desenho, não é necessário nenhum lastro de gás, mesmo 
com alta geração de vapor. 

Os parafusos operam sem contato e, portanto, sem abrasão.

Princípio de funciona-
mento sem contato
Sem abrasão - sem 
geração de partículas

Tecnologia.

Conexão de entrada 
giratória
É possível posicionamento 
vertical ou horizontal

Rolamento de pa-
rafuso flutuante
A câmara da bomba é 
completamente livre de 
óleo

Modo de  
regeneração
Secagem rápida após alto 
acúmulo de condensado

Refrigeração a ar
Flexibilidade de uso

Interface Modbus 
RTU
Fácil integração em plantas 
e controle remoto através 
de sistemas de controle de 
processo
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VACUU·PURE é ideal para processos limpos e produtos puros na faixa de vácuo de até 10-3 mbar. 

O vácuo seco e livre de hidrocarbonetos é indispensável para muitas aplicações, por exemplo, em vácuo ultra-alto. 
Como uma bomba seca de pré-vácuo para bombas turbomoleculares, VACUU·PURE oferece um vácuo máximo que 
é inigualável pelas tecnologias sem óleo. 

VACUU·PURE pode operar permanentemente a pressões mais altas, de modo que a evacuação de sistemas ainda 
maiores possa ser realizada a partir da pressão atmosférica até a faixa de vácuo de 10-3 mbar, sem mudar a bomba 
de vácuo.

A operação ininterrupta permite uma longa vida útil, já que não há peças de desgaste para substituir e não são 
necessárias trocas de óleo incômodas.

Nos processos de secagem, tanto a secagem principal quanto a secagem residual subsequente podem ser feitas 
com apenas uma única bomba. A secagem residual, e também a fase de secagem secundária em liofilização, alcan-
çam resultados muito bons devido ao baixo vácuo final.

A VACUU·PURE supera facilmente a alta geração de vapor devido à sua excelente tolerância ao condensado. Por-
tanto, não é necessário nenhum lastro de gás. As desvantagens associadas, como a redução da capacidade de 
sucção e o aumento dos níveis de ruído, são eliminadas. O modo de regeneração integrado permite que a bomba 
seque rapidamente após o final do processo, de modo que o desempenho do processamento de amostras possa 
ser significativamente aumentado em comparação com outras tecnologias de bombas.

VACUU·PURE também está disponível em uma versão resistente a produtos químicos para trabalhar com gases e 
vapores agressivos.

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓✓

✓✓ Secagem

...Regeneração de bombas criogênicas

Aplicações.

Pré-vácuo para bombas turbomoleculares 

Aplicações analíticas Liofilização

Tratamento térmico

Desgaseificação

Revestimento
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Voltagem de rede nominal / frequência de rede

 

 
 

 
 
 
 

Dados técnicos .

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dados técnicos VACUU·PURE 10 

Vácuo final (abs.)
Máxima velocidade do bombeamento

Pressão máxima de entrada (abs.)
Pressão máxima de saída (abs.)
Faixa de temperaturas ambientais (funcionamento)

Conexão de entrada

Capacidade do motor

Temperatura ambiente da área de armazenamento

Conexão de saída

Tipo de proteção

Ruído (nível de pressão sonora), incerteza 3 dBA

Dimensões (L x P x A), aprox.
Peso aprox.

pressão atmosférica
acima da pressão atmosférica

Flange pequeno KF DN 25
Flange pequeno KF DN 25

IP 20

21.1 kg

m3/h10 
5 x 10-3

15 mbar

mbar

4010 -
60-10 -

°C
°C

0.7 kW

507 x x 413 269 mm

52 dBA

Informação para pedidos

VACUU·PURE 10 CEE 20750000
VACUU·PURE 10 CH 20750001
VACUU·PURE 10 UK 20750002
VACUU·PURE 10 US 20750003
VACUU·PURE 10 CN 20750006
VACUU·PURE 10 IN 20750007

Itens fornecidos
Bomba completamente montada, pronta para uso, conexão com flange KF DN 25, com manual de instruções.

Curva de velocidade de bombeamento Gráfico de curva de bomba (10 l volume)
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Duração

a uma pressão ambiente de 1013 mbar

100-230 V, 50/60 Hz:



- 7 -

 
 

 

 
 

 Peça com ângulo de 90 graus, alumínio, KF DN 25
Anel centralizador exterior, plástico, PBT‘, O-ring FPM, KF DN 20/25
Braçadeira, alumínio, KF DN 20/25

20669405
20660196
20660001

Acessórios.

VACUU·PURE shuttle, chassi móvel para VACUU·PURE 20751800

Acessórios em geral

Acessórios medição e controle
Vacuômetro VACUU·VIEW extended 20683210
Conjunto para controle de vácuo VACUU·SELECT + VACUU·VIEW extended, KF DN 25 20700110

Kit de comunicação, conversor USB para VACUU·BUS para comunicação com dispositivos VACUU·BUS          

Acessórios VACUU·BUS® e comunicação

20674215
20683230

Válvula em linha VV-B 15C com KF DN 25, VACUU·BUS PVDF / PTFE, eletromagnética, certificação (NRTL): C / US           

VACUU·PURE shuttle
(20751800)

, 1100 - 0.001 mbar
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„

„

Com VACUU·PURE finalmente conseguimos um vácuo que é livre de hidrocarbonetos e abrasão até a faixa de vácuo 
de 10-3 mbar.

„

„

Gostamos especialmente do fato de que a VACUU·PURE tem uma boa capacidade de sucção mesmo a pressões mais 
elevadas. Portanto, podemos usar VACUU·PURE já para a primeira evacuação de nossos sistemas UHV (ultra alto 
vácuo). Nos livramos do incômodo de alternar entre diferentes tecnologias de bombas para esvaziar nossos sistemas 
e usá-los como bomba de pré-vácuo.

„

„

VACUU·PURE demonstrou um desempenho muito bom em todos os testes, mesmo sob uma carga de vapor extrema-
mente elevada. O modo de regeneração da VACUU·PURE é muito útil para iniciar rapidamente o próximo processo. 
Não existe uma bomba de vácuo comparável para nós.

Referências .


